
Festival de Dança 
#QuarentenaCDMC

O palco é a sua casa!



Todos sabemos o quanto as

apresentações artísticas são

importantes na formação e na

carreira de todo aluno e bailarino.

Porém, tendo em vista a pandemia

do COVID-19, lamentamos que as

apresentações artísticas tenham

sido prejudicadas por tempo

indeterminado, principalmente por

conta do fechamento dos teatros da

cidade.

Por isso, para suprir a falta de palco, a equipe pedagógica do Centro de Danças

desenvolveu o “Festival de Dança Quarentena CDMC” que irá ajudar a superar essa

carência de apresentações.

Foi uma forma divertida que encontramos de ajudar nossos alunos a construir

qualidades cênicas, explorar sua criatividade e desenvolver o potencial artístico.



Vamos às regrinhas!!!

 1- Quem pode participar

 O festival é uma ação interna, por isso 
somente os Alunos CDMC poderão se 
inscrever.

 2- Categorias 

 Poderão inscrever-se somente os 
Alunos CDMC nas seguintes categorias 
(Infantil/Juvenil/Senior) 

 Categorias 
Infantil Juvenil Sênior

Baby I 1º Grau 5º Grau 

Baby II 2º Garu 6º Grau 

Pre Primary 3º Grau 7º Grau 

Primary 4º Grau 8º Grau 

3- Modalidades
Cada Aluno CDMC poderá inscrever-se 
somente em uma modalidade respeitando 
suas categorias. Por isso, pense bem em qual 
estilo de dança você quer mostrar seus 
talentos.

Modalidades 
Ballet Estilo Livre Popular

Repertório 

Clássico Livre 

Jazz 

Contemporâneo

Sapateado    

Dança de Salão



Como vai acontecer?

INSCRIÇÃO (1ª Fase)

O Aluno CDMC interessado em participar deverá subir em seu perfil do INSTAGRAM, 
ou no perfil do seu responsável, a coreografia que deverá ser filmada na horizontal  
com as dimensões de 600x600 pixel (quadrado) ou 600x315 e postada até às 12h do 
dia 10 de maio de 2020 com a seguinte legenda:

FESTIVAL DE DANÇA #QuarentenaCDMC
.
ALUNO: marque seu @ (ex @bailarinalindalinda)
TURMA: Escreva sua turma (ex 2º Grau)
CATEGORIA: escreva sua categoria (ex Juvenil)
MODALIDADE: escreva sua modalidade (ex Sapateado)
.
@balletcdmcoficial
#balletcdmc



SELEÇÃO (2ª Fase)

Os 10 melhores trabalhos por categoria serão selecionados por 03 convidados 

especiais técnicos em dança.

Critério de avaliação:
- Material Técnico (arrasa na dança, na musicalidade e dança com fluidez e
precisão).
- Material Artístico (entra no personagem, manda beijinho no ombro e faz carão).
- Material Criativo (originalidade na coreografia, na montagem de cenas e na
história contada, escolha do figurino e música).



VOTO POPULAR (3ª Fase)

Os 10 vídeos classificados da segunda fase, terão seus trabalhos postados dia 14 de

maio de 2020 no Feed do CDMC @balletcdmcoficial (10 Infantil, 10 Juvenil e 10 Sênior)

totalizando 30 vídeos.

Esses vídeos serão devidamente identificados com números e irão a voto popular
através dos comentários. As 03 coreografias mais votadas por categoria serão
selecionadas para a final. A votação popular será encerrada no dia 17 de maio.

No dia 18 de maio será divulgado em nosso feed os finalistas e a ordem de
apresentação na grande final. Os finalistas, terão a possibilidade de realizar 02 coach
coreográficos individuais pela plataforma Zoom com a professora Greice Kerche e a
diretora Mavi Chiachietto.



Grande Final (4ª Fase)

No dia 23 de maio será realizada uma grande final pela plataforma Zoom onde as 03
coreografia finalistas de cada categoria serão apresentadas pelos concorrentes ao vivo.
Haverá uma banca de júri com 03 convidados que irão avaliar ao vivo as apresentações.
Os finalistas poderão convidar amigos e familiares para assistirem sua apresentação na
grande final dentro da plataforma.

Resultado

Teremos 3 grandes vencedores, um de cada categoria. O resultado será divulgado em
uma live no instagram do @balletcdmcoficial após 20 minutos do término das
apresentações na plataforma Zoom.

Os vencedores terão que estar presentes na Live pois entrarão ao vivo com a nossa
diretora para contar como foi produzir o vídeo dança e receber seu prêmio.



O que pode e o que não pode...

1- Eu posso gravar o vídeo de pé e deitado?
R: não pode, o vídeo deverá ser feito com o celular na posição horizontal, somente deitado e 
deverá ter as dimensões de 600x600 pixel (quadrado) ou 600x315.

2- Posso convidar meu pai minha mãe e minha irmão para fazer o vídeo?
R: pode, mas eles deverão ser figurantes, cenografia, a pessoa que filma, o editor... O vídeo é 
seu, portanto a estrela é você.

3- Eu posso concorrer em 2 ou 3 modalidades?
R: não pode, você só pode concorrer com um vídeo dessa vez, não se preocupem que termos 
mais de uma edição...

4- O vídeo inscrito pode ultrapassar mais que 1 minuto?
R: não pode, o vídeo deverá ter 1 min.

6- Professor pode concorrer?
R: não pode, vai ser injusto neh!!!



7- Posso usar ambientes externos de casa tipo o hall do prédio para gravar?
R: não pode, no máximo uma sacada, a ideia é mostrar sua quarentena.

8- Posso usar diversos cômodos da casa como cenário?
R: não pode, escolha apenas um local da casa para realizar sua coreografia preferencialmente 
um local iluminado.

9- Posso usar figurino maquiagem e acessórios?
R: Loooooooogico!!! Use sua criatividade.

10- Se a qualidade do vídeo estiver ruim eu perco ponto?
R: não se preocupe, estamos avaliando outras coisas,
mas precisamos saber que é você no vídeo não é mesmo...

11- Posso editar meu vídeo com vários cortes e edições?
R: não pode, o vídeo deverá ser corrido.

12- Escolhi dançar uma variação de repertório, posso dançar ela inteira?
R: não pode, adapte para 01 minuto.




